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বিসবিল্লাবির রািিাবির রাবিি 

উপিিাদেশ বিবিক বিিাবে আদদালি,  

প্রকৃত িাস্তিতা! 

বিতীয় পিবঃ কাশ্মীর বিিাে পথ এিং গন্তিয 
কাশ্মীদরর িাইদের প্রবত একবি আিিাি 

 

আস-সািাি উপিিাদেশঃ বিসবিল্লাবির রািিাবির রাবিি। সম্মাবিত উস্তাে আসসালািু আলাইকুি ওয়া রািিাতুল্লাবি ওয়া 
িারাকাতুহু। 

উস্তাে উসািা িািিুেঃ ওয়া আলাইকুি আসসালাি ওয়া রািিাতুল্লাবি ওয়া িারাকাতুহু।  

আস-সািাি উপিিাদেশঃ আি ইিশাআল্লাি আপিার সাদথ সাক্ষাৎকাদরর বিতীয় পিব িদি। এই পদিব ইিশাআল্লাি কাশ্মীর, 
কাশ্মীদরর স্বাধীিতা আদদালি এিং কাশ্মীর বিিাদের সাদথ সম্পবকবত বিষদয়র উপর আদলাচিা িদি। কাশ্মীদর বিগত 
বেিগুদলাদত অদিক দ্রুত অিস্থার পবরিতবি িদয়দে। এই সিদয় যেখাদি িারতীয় সািবরক িাবিিী কাশ্মীদরর িুসলিািদের 
উপর পিবতসি বিেবাতি কদরদে যসখাদি কাশ্মীদরর িুসলিাদিরাও িায়দকাবচত সািবসকতা এিং ঈিাবি যচতিার িিৎ েৃষ্টান্ত 
যেবখদয়দে। কাশ্মীদরর বিষয় েবেও এই অিস্থার আদগও উপিিাদেদশ অদিক গুরুদের োবি রাখত, বকন্তু িতবিাি অিস্থার 
পদর এর গুরুে আরও যিদে যগদে। আশা কবর আপিার সাদথ আি এই আদলাচিায় কাশ্মীদরর িযাপাদর আলকাদয়োর 
অিস্থাি িািার যসৌিাগয িদি। 

উস্তাে উসািা িািিুেঃ সিার আদগ আবি আিার কাশ্মীদরর িাই, িদয়াদিযষ্ঠ, িা এিং যিািদের প্রবত এখাদি যখারাসাদির 
সিস্ত িুিাবিেদের এিং আিাদের িািা’আদতর পক্ষ যথদক সালাি িািাবি, আসসালািু আলাইকুি ওয়া রািিাতুল্লাবি ওয়া 
িারাকাতুহু। আল্লাি তা’আলা এই আত্মিেবাোসম্পন্ন িাবতদক েৃঢ়তা এিং অবিচলতা োি করুি, তাাঁদের িাল কািগুদলাদক 
বিদির েরিাদর কিুল করুি, তাাঁদেরদক এিং তাাঁদের অবিরাি কুরিাবিদক েৃষ্টান্ত িাবিদয় বেি। আল্লাি শয়তাি এিং তার 
িাবিিী যথদক এই িাবতদক এিং এর বিিােদক যিফািত করুি। আবি তাাঁদের উদেদশয িলবে – 

আল্লাির কসি! আপিারা সবতযকার অদথবই এক িিাি িাবত, আপিারা পুদরা উপিিাদেদশর িিয ঈষবা করার িত কােবকর 
েৃষ্টান্ত, এই িীদির িিয আপিারা লাদখা শিীে, অসংখয কুরিাবি যপশ কদরদেি; বিদু ও িুশবরদকর বিরুদে আপিাদের 
েৃঢ়তা ও অবিচলতা গােওয়াদয় বিদদর এিি এক যসািাবল অধযায় ো পদে সিসিয় ইসলাদির প্রবত িালিাসা এিং 
স্বাধীিতার আকাঙ্ক্ষা অন্তদর িন্ম বিদি। এই সুদোদগ কাশ্মীদরর সিস্ত িুিাবিে িাইদেরদকও আিরা সালাি িািাবি, িূবতব 
এিং গরুর পূিাবর বিদুদের বিরুদে েুদের িয়োদি প্রবতদরাধ গদে যতালার যে যসৌিাগয আল্লাি আপিাদের বেদয়দেি, 
এিিয আপিাদেরদক যিািারকিাে। আপিারা যসৌিাগযিাি কারণ, আল্লাি আপিাদেরদক বিিাদের িত িে ইিােত, 
কাশ্মীদরর িত এই িিাি িয়োি প্রবতষ্ঠা করার সুদোগ বেদয়দেি। আল্লাি আপিাদেরদক এর উপর েৃঢ় থাকার যতৌবফক 
বেি, প্রদতযক পেদক্ষদপ আপিাদের সািােয করুি এিং আপিাদের বিিাে, পুদরা উপিিাদেদশ ইসলাদির বিিয় এিং 
কুফদরর পরািদয়র িূল বিদসদি প্রবতষ্ঠা করুি। কাশ্মীদর আিাদের যেসি বপ্রয় িুিাবিে িাইদয়রা ‘িয় শরীয়ত িা িয় 
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শািাোত’ এর িিাি যলাগাি িুলদ কদরদেি, তাাঁদের উদেদশযও আবি িলবে, আল্লাির কসি! আপিারা আিাদের অন্তদরর 
অন্তস্থদল আর েু’আদতও আিরা আপিাদের িদি রাবখ, আল্লাি আপিাদের বিদেবশিা বেি, প্রদতযক পেদক্ষদপ আপিাদের 
সািােয করুি এিং আল্লাি আপিাদেরদক কাশ্মীদরর সকল িুিাবিেদের ... এিং এই বিেবাবতত  িাবতর িিয রিিত ও 
িরকদতর কারণ িাবিদয় বেি। আবিি।  

আস-সািাি উপিিাদেশঃ আবিি। িলা িদয় থাদক কাশ্মীদরর সিসযা িারত এিং পাবকস্তাদির িাদে বিরািিাি এক 
পারস্পবরক সিসযা। এিং এিাও িলা িয় যে এিা একিা রািনিবতক সিসযা এিং েুই পদক্ষর অথিা বতি পদক্ষর িাদে 

আদলাচিার িাধযদি এই সিসযার রািনিবতক সিাধাি যির করা উবচত। এ সম্পর্কে  আপনার মতামত কক? 

উস্তাে উসািা িািিুেঃ কাশ্মীদরর সিসযাদক রািনিবতক বিদসদি আখযা বেদয় েবে িীি ও শরীয়দতর েৃবষ্টদত ফরে যথদক 
পালাদিার রাস্তা যখাাঁিা িয় তািদল এই অদথব এিা যিাদিই রািনিবতক িদিিা। এিা একবি িীবি এিং শরীয়তী িািলা; এিা 
সুস্পষ্ট যে বিদু ও িুসলিািদের আলাো করা যেশ, িাষা, িংশ অথিা িাতীয়তা এর কারণ িয়; এর কারণ আবিোি এিং 
িীি, ো বিদু এিং িুসলিািদেরদক আলাো কদর। এরপর এরকি কথা যে এিা েুইবি রাদের িাদে সিসযা এিং এরাই 
অবধকার রাদখ যেিাদি ইিা এই সিসযা সিাধাি করার, যতা এিি কথা পুদরাপুবর বিবিিীি। এই সিসযা েুইবি রাদের 
অিযন্তরীণ িযাপার িয়, এিা েুইবি উম্মত, েুইবি িাবত, িুসবলি িাবত এিং কাদফর িাবতর িাদে সিসযা। কাশ্মীরী িাবত 
িুসবলি উম্মদতর একবি প্রধাি বিদগড এিং তাাঁরা িাবক উম্মদতর যচদয় বিদুদের যিাকাদিলায় অগ্রগািী, তাাঁরা বিদুদের 
যিাকাদিলায় েৃঢ় আদে; িাস্তিতা িল উপিিাদেদশর িরং সিস্ত িুসলিাি উম্মত এই িযাপাদর শরীয়দতর উপর বিবি কদর 
তাাঁদের অংশীোর। এিা প্রদতযক ঐ িযবির সিসযা যে তাওবিদের কাদলিা পদেদে এিং যে বিদিদক এই উম্মদতর একিি 
িদি কদর, এখি যকাি িুসলিাদির এই অিুিূবত যিাক অথিা িা যিাক বকন্তু কুরআদির আয়াত তাদক উদেশয কদর িদলদে 
এিং আল্লাি সুিিািাহু ওয়া তা’আলা কাশ্মীদরর িুসলিািদের সািাদেযর িিয প্রদতযক িুসলিািদক বিজ্ঞাসা করদত পাদরি 
... কাশ্মীদরর িখি উপিিাদেদশর িুসলিািদের িিয একিা অবি পরীক্ষা। কাশ্মীরী িাবত যতা যসৌিাগযিাি যে আল্লাি 
তাাঁদেরদক বিদুদের সািদি এই িরকতিয় বিিাদের িিয বিিবাবচত কদরদেি, বকন্তু িাস্তিতা এিাই যে এই িিাি িাবতর 
িাধযদি উপিিাদেদশর সি িুসলিািদের আি পরীক্ষা যিওয়া িদি। তাাঁদের িখি ও রিাি এিং একাকী অসিায় অিস্থা 
যেদখ আিাদের সি িুসলিািদের উপর আি েবলল প্রবতবষ্ঠত িদি।  

আিার এিাও আল্লাির বিশািা যে শরীয়ত এিং প্রাকৃবতক েুই েৃবষ্টদকাণ যথদক আি সুস্পষ্ট যে এই পরীক্ষায় শুধু তখিই 
আিরা সফল িদত পারি েখি এর সাদথ আিাদের আচরণ শরীয়ত যিাতাদিক িদি। আল্লাি ফলাফলদক বিদশষ কারদণর 
সাদথ েুি কদরদেি, স্বাধীিতা এিং সফলতা েবে আিারা চাই, িুলি িন্ধ করা েবে আিাদের উদেশয িয় যতা আল্লাি এদক 
এই শরীয়দতর অিুসরদণর সাদথ শতবেুি যরদখদেি।   

 مؤمنین کنتم نا  علون  تھنو وال تحزنو ا وأنتم ال  ال و

অথবাৎ আর যতািরা বিরাশ িদয়া িা এিং েুঃখ কদরা িা; েবে যতািরা িুবিি িও তদি, যতািরাই িয়ী িদি। 

একইিাদি আল্লাির িাণীঃ 

َها َيا يُّ
َ
يَن  أ ذ 

َّ
وا ال

ُ
  رنصر کمہللا و ان تنصر  آَمن

অথবাৎ যি বিশ্বাসীগণ! েবে যতািরা আল্লািদক সািােয কর, আল্লাি যতািাদেরদক সািােয করদিি। 

ঈিাি এিং আিল বিক িদি, শরীয়দতর উদেদশযর সাদথ শরীয়ত যিাতাদিক সফর িদি তািদল লদক্ষয যপৌঁোি োদি, এিা 
আল্লাির সুন্নাত এিং এই সুন্নাত কখিও পবরিতবি িয়িা। শরীয়ত িদল কাশ্মীদরর সিসযার সিাধাি বিিাে বফ সাবিবলল্লাি 
আর বিিাে বফ সাবিবলল্লাি ওিাই ো আল্লাির কাবলিাদক সুউচ্চ করা, আল্লাির িীদির বিিয় এিং িািলুিদের সািাদেযর 
িিয করা িদয় থাদক। বকন্তু েবে আিরা সি সিয় িাবিযক লাি যেবখ এিং প্রিৃবির অিুসরদণর িাধযদি কাি কবর এিং 

এই িািলার িীবি িাস্তিতাদক অস্বীকার কবর, এর িেদল অিয িাি রািনিবতক, স্বদেশী, িাতীয় অথিা অিয যকাি িাি 



| 3 
 

িযিিার কদর এই িািলার িীদির সাদথ সম্পকব অস্বীকার কবর, এরপর শরীয়ত িবিিূবত যলাগাদির সাদথ সাদথ শরীয়ত 
িবিিূবত পদথ চলদত শুরু কবর তািদল এসদির িাধযদি বক আল্লাির িাপকাবি পবরিতবি িদয় োদি? িাস্তিতা বক পবরিতবি 
িদয় োদি? অতযাচাদরর রাস্তা বক িন্ধ িদয় োদি এিং কাশ্মীর স্বাধীি িদয় োদি? কখিও িা, আল্লাির সুন্নাত এিা িয়, 
কুফর পূণব প্রস্তুবত বিদয় োাঁবেদয় আদে এিং আিরা িদির িত শরীয়ত িবিিূবত পদথ চদল এই আশা করর যে আিরা সফল 
িদয় োি যতা এর অথব এিাই যে আিরা িাস্তিতা যথদক যচাখ িন্ধ কদর আবে, কুরআদির আয়াত, পূিবিতবী উম্মতদের 
ইবতিাস এিং িতবিাি সিদয়র বিেশবি যথদক, এগুদলা সি যথদক বক আিরা যকাি বশক্ষা বিদত চাইিা?  

আস-সািাি উপিিাদেশঃ তািদল কাশ্মীদর বিিাদের িিয বক পাবকস্তািী সািবরক িাবিিীর প্রবত যচদয় থাকা উবচত? পাবকস্তািী 
সািবরক িাবিিী বক কাশ্মীদরর সিসযা সিাধাি করদত পারদি?  

উস্তাে উসািা িািিুেঃ পাবকস্তািী সািবরক িাবিিী সিাধাি িয়, িরং এই সিসযার কারণ। এ বিদিই শরীয়দতর শত্রু এিং 

বিবশ্বক কুফবর শবির যগালাি সািবরক িাবিিী, এর অতীত এিং িতবিাি যেখার পরও এর বেদক যচদয় থাকা বিদিদক যধাাঁকা 
যেওয়া এিং িাস্তিতার সািদি যচাখ িন্ধ কদর রাখার শাবিল। এিা সুস্পষ্ট যে, যেই সািবরক িাবিিী বিদিদের স্বাথব যেদখ 
অগ্রসর িয় এিং বিদিদের কু্ষদ্রতর যলাকসাি অথিা বিশ্ব গুণ্ডাদের শুধু ইশারা যেদখই িয় করা এলাকা যেদে পাবলদয় 
আদস, এই োদের অিস্থা তারা িািলুিদের সািাদেযর িিয কাদফরদের সািদি বক প্রবতদরাধ করদি? এিা অসম্ভি ... এিা 
আিাদের সািদি যে, বকিাদি ২০০৩-২০০৪ সাদল িারদতর চাদপর িুদখ এই সািবরকিাবিিী কাশ্মীরী িুিাবিেদের সন্ত্রাসী 
বিদসদি আখযা বেদয়বেল, কাশ্মীরী িুিাবিেদের িািদসিরা এিং িুিাফফরািাদের কযাদম্প িিরিবদ কদর রাদখ এিং কাশ্মীরী 
িুসলিািদের েুদের িয়োদির যিতদর বিদুদের েয়া ও করুণার িিয যেদে বেদয় আদস এিং এিাদি কাশ্মীর বিিাদের 
বপদি েুবর িবসদয় যেয়। আিার এিা যকাি প্রথি ঘিিাও িয়; ৬৫, ৭১ এিং কারবগদলও এই সািবরক িাবিিীর এই যকৌশলই 
বেল। িাস্তিতা এিাই যে পাবকস্তািী সািবরক িাবিিী যিতিিাতা, ফ্ল্যাি এিং কযাবরয়াদরর উন্নবতর িিয লোই কদর। 
স্বাথবপরতা এিং িাবিযক ফায়োর িাি িল সািবরক িাবিিীর চাকুরী। এই সািবরক িাবিিীই অযাদিবরকাি ডলাদরর বিবিিদয় 

উম্মদতর িুিাবিেদের এিং বিি িুসবলি িিসাধারদণর রি েবরদয় োদি, যে কািাদয়ল (দগাত্রগুদলা) বিদুদের যথদক 
কাশ্মীর বিদয় পাবকস্তাদির িাদত যসাপেব কদরবেল, যসই কািাদয়দলর (দগাত্রগুদলার) উপর আদিবরকার োসে করদত বগদয় 
আগুি ও িারুদের িৃবষ্ট িষবণ কদর। আি এর িীবতদত িারত, আদিবরকা, ইসরাদয়ল অথিা যকাি কাদফর রাে এই িাবিিীর 
শত্রু িয়, িরং বিিাদের ফরে আোয়কারী িীদির অিুসারীদেরদক এই িাবিিী শত্রু িদি কদর। সুতরাং যে সািবরক িাবিিীর 
কাদে িা িসবিে িাদ্রাসা যিফািত থাদক আর িা িুসলিািদের িসতিাবে যিফািত থাদক এিি সািবরক িাবিিী বকিাদি 
বিদুদের যিাকাদিলা করদত পারদি?  

আিাদের অিস্থাি িল বিিাবে আদদালিদক এই তাগুতদের বিয়ন্ত্রণ যথদক িুি করা োো বিিাে কখিও সফল িদত 
পারদিিা। েবে আি ইসলািী ইিারত আফগাবিস্তাি যথদক শুরু কদর ইদয়দিি ও যসািাবলয়া এিং িাবল ও আলদিবরয়া 
পেবন্ত বিিাবে আদদালদির সফল িদি, যেখাদিই সি প্রবতিন্ধকতার পরও আল্লাি িুিাবিেদের বিিয় বেদিি এিং বিিাবে 
আদদালি গন্তদিযর বেদক অগ্রসর িদি, যতা এর একিা িে কারণ িল তাগুতী সািবরক িাবিিীর প্রিাি যথদক বিদিদক 
িুি করা।   

আস-সািাি উপিিাদেশঃ আিাদের পবরসদরর যকউ যকউ আিও কাশ্মীদরর িযাপাদর িাবতসংদঘর কাদে আশা রাদখ, আপিার 
েৃবষ্টদত িাবতসংঘ বক কাশ্মীদরর সিসযার সিাধাি করদত পারদি? 

উস্তাে উসািা িািিুেঃ যেখুি, িাবতসংঘ িাদলি, িলপ্রদয়াগকারী এিং কাদফরদের বিবশ্বক শাসিিযিস্থার িাি, এর ইবতিাস 
ইসলাি এিং আিদল ইসলািদের বিরুদে অপরাদধ পবরপূণব। িাবতসংদঘ বফবলবস্তদির উপর ইসরাদয়দলর েখলোবরদের 
িযাপাদর সম্মবত আদে, ইরাক ও আফগাবিস্তাদি েুদে আদিবরকার প্রবত সািােয আদে, কাশ্মীর যথদক বফবলবস্তি এিং বসবরয়া 
পেবন্ত িুসলিািদের রি েরাদিার িিয িাদলিদের প্রবত সািােয আদে, এর ইবতিাদস যকাথাও এিি একবি েৃষ্টান্ত পাওয়া 
োদিিা যেখাদি কাদফর ও িাদলিদের যিাকাদিলায় িুসলিািদের ইসলািী অবধকার যেওয়া িদয়দে। এিা অপরাধী এিং 

িাদলিদের এিি একবি যিাি যেখাদি শবি এিং িুলদির বিবিদত প্রদতযকদক ক্ষিতা যেওয়া িয়। যিদিা যেওয়ার 
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অবধকারসম্পন্ন পাাঁচ শবি, পাাঁচ বস্বরাচাদরর এখাদি শাসি, এদের প্রদতযদকর বিি েখদল বিদির কাশ্মীর আদে, এিং 
প্রদতযদকর িাত িুসলিািদের রদি রবিি, রাবশয়া যচচবিয়ার উপর যচদপ আদে, এর যচদচি িুসলিািদের উপর অতযাচাদরর 
এক লম্বা ইবতিাস আদে। চীি ইসলািী তুবকবস্তাদির উপর যচদপ আদে, এখািকার িুসলিািরা চীি যথদক স্বাধীিতা চায়, 
ইসলািী তুবকবস্তাদির িুসলিািদের উপর চীি পিবতসি অতযাচার কদর োদি, এই িেদরর বরদপািব অিুোয়ী তুবকবস্তািী 
িুসলিাি ইসলািী িাি রাখদত পারদিিা, যিকাদির উপর বিদষধাজ্ঞা যেওয়া িদয়দে, োাঁবে রাখা বিবষে, রিিাি িাদস যরাো 
রাখা পেবন্তও বিবষে। একইিাদি ফ্রাদের অতযাচাদরর কারদণ পবিিা ইসলািী বিদশ্ব ও আবফ্রকায় িুসলিািদের রি েরদে। 
আি এই কারদণই সি অপরাধীরা বিদল আফগাবিস্তাি যথদক বসবরয়া ও ইদয়দিি পেবন্ত িুসলিািদের রি প্রিাবিত করদে, 
সুতরাং েবে িাবতসংঘদক িাক গলাদিার সুদোগ যেওয়া িয় তািদল এ যথদক এিাই আশা করা যেদত পাদর যে কাশ্মীদরর 
িাবি বিদুদের সাদথ সাদথ এই বিবশ্বক অপরাধীদেরও পাশবিকতার বিচরণদক্ষদত্র পবরণত িদি। 

আস-সািাি উপিিাদেশঃ আপবি িদলদেি কাশ্মীদরর িযাপাদর িাবতসংদঘর বেদক যচদয় থাকা োদিিা। আিার পাবকস্তািী 
সািবরক িাবিিীর কাে যথদকও িাল যকাি আশা যিই। তািদল আপিার িদত কাশ্মীদরর সিসযার কােবকর সিাধাি বক?     

উস্তাে উসািা িািিুেঃ সিাধাি িলদত েবে এিি যকাি ফরিুলা উদেশয িদয় থাদক, োদত যকাি কুরিাবি, কষ্ট ও যেশ 
োোই েুই বতি িেদরর িদধযই কাবঙ্ক্ষত লদক্ষয যপৌঁদে োওয়া োদি, যতা আিরা িদি কবর এিি যকাি সিাধাি সম্ভি িয়, 
িরং সতয এিাই পুদরা উম্মত আিাদের এইসি সিসযার কারণ। আি পেবন্ত কারণ এিাই আদে যে আিরা এিি যকাি 
সিাধাি খুাঁদিবে োদত রি প্রিাবিত িওয়ার বকেু যিই, বিিরত ও বিিাদের কষ্ট কাবিিয সিয করার বকেু যিই, বেিবদি 
িীিদি যকাি িাাঁধা-বিঘ্ন আসদিিা, এিং শাবন্তপূণব সািবয়ক প্রদচষ্টার িাধযদি আিরা কাবঙ্ক্ষত গন্তদিয যপৌঁদে োি। আসদল 
আি এিি সিাধাদির সন্ধািই িুসবলি উম্মদতর অিিবতর কারণ।  

িাস্তিতা এিাই যে, সিাধাি আল্লাির ইিাধীি, িুসরত ও বিিয় আল্লাির িাদত, আর আিরা, আিরা যতা আল্লাি প্রেি 
রাস্তা অথবাৎ শরীয়দতর অিুসরদণ িাধয এিং এ িযাপাদরই আিরা বিজ্ঞাবসত িি। এ পথ অিুসরণ কদর েবে বিিয় পাওয়া 
োয়, তািদল আল্লাির শুকবরয়া, আল্লাির যিয়ািত। আর েবে বিিয় যপদত বিলম্ব িয়, তািদল এদতও আল্লাির পক্ষ যথদক 
প্রজ্ঞা এিং আিাদের িিয কলযাণই িদি। এিি অিস্থায় আিার িযবি, িািা’আত এিং িাবত বিদসদি আিরা সফল িি, 
কারণ আল্লাির আিুগদতযর ফদল আল্লাির কাদে সম্মাি এিং সফলতা পাওয়া োদি, ো আিাদের প্রকৃত আকাঙ্ক্ষা। এিা 
আলাো কথা যে আিাদের েৃঢ় বিশ্বাস আদে যে, েখি আিরা উম্মত বিদসদি সরল পদথর অিুসরণ করি, যতা ইিশাআল্লাি 
িাল ফলাফলই যেখা োদি।  

এিিয প্রথিত এিাই যে, আিরা শরীয়দতর অিুসারী িদয় োই, শরীয়ত িদল কুফদরর আবধপতয যথদক পবরত্রাদণর রাস্তা িল 
বিিাে বফ সাবিবলল্লাি। এিিয আিাদের িযবিগত এিং সািবগ্রক পেবাদয় বিিােদক োাঁত বেদয় যেি আাঁকদে ধরদত পাবর, 
বিদু সািবরক িাবিিী এিং শাসকদের সাদথ আিরা তদলায়াদরর িাষায় কথা যেি কথা িবল। গণতাবন্ত্রক, ধিববিরদপক্ষতা 
অথিা ‘বকেু বিি বকেু বেি’ সি সি এিি পথ ও পন্থাদক বিদিদের িিয িারাি িদি কবর ো শরীয়ত িবিিূবত এিং োদত 
কুফবর শাসিিযিস্থা প্রাধািয পায় অথিা এদক সিদোবগতা করার িিয অংশ যিওয়া িয়।  

বিতীয়তঃ এই বিিাদের লক্ষয যেি আিাদের সিার সািদি থাদক, শরীয়দতর শাসি এিং িািলুিদের সািােয এই বিিাে 
বফ সাবিবলল্লাির িুবিয়ােী উদেশয িওয়া িরুরী। এই লক্ষয ও উদেশযগুদলা সািদি যরদখ আিরা অগ্রসর িই অথবাৎ শরীয়দতর 
শাসি আিাদের গন্তিয যিাক এিং শরীয়দতর অিুসরণ আিাদের রাস্তা যিাক।  

তৃতীয়তঃ পাবকস্তািী সািবরক িাবিিীসি সিস্ত তাগুবত সািবরক িাবিিী এিং যগাদয়দাসংস্থাগুদলার প্রিাি যথদক বিদিদের 
আদদালিদক িুি রাখা।   

চতুথবতঃ কাশ্মীদরর িিগণ এদকলা এই েুেদক্ষদত্র বিিয়ী িদত পারদিিা। কারণ, এিা সি িুসলিািদের সিসযা, সিার 
উপর এই বিিাে ফরদে আইি। তাই পাবকস্তাি, িাংলাদেশ এিং িারতসি পুদরা উপিিাদেদশর িুসলিািদের এই েুদে 
বিদির ফরে আোয় করা িরুরী। িারদতর বিরুদে পুদরা উপিিাদেদশ বিিাবে আদদালি প্রবতষ্ঠা করা অতযািশযকীয়। 
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কাশ্মীরী িাবতর সািােয যকিল তখিই সম্ভি, েখি এই বিিাবে আদদালি উপিিাদেদশর পেবাদয় শবিশালী িদি এিং পুদরা 
উপিিাদেদশর িুসবলি িিসাধারণ কাশ্মীদরর িিগদণর বপেদি োাঁবেদয় োদি। উপিিাদেদশর পেবাদয় এই বিিাবে 

আদদালদির বতিবি োবয়ে – কাশ্মীরী িিগণদক সািােয করা প্রথি োবয়ে, পাবকস্তািী সািবরকিাবিিীসি সি তাগুতী ষেেন্ত্র 
এিং আগ্রাসদির যিাকাদিলায় বিিাবে আদদালদির প্রবতরক্ষা করা বিতীয় োবয়ে, আর তৃতীয় োবয়ে িারতীয় সািবরক 
িাবিিী এিং বিদু প্রশাসদির বিরুদে েুদের পবরবধ পুদরা উপিিাদেদশ েবেদয় যেওয়া ... কাশ্মীদরর যোি এলাকাদতও িারত 
েয় লক্ষ বসিয যিাতাদয়ি কদর বিদিদক সুরবক্ষত কদর যরদখদে। িারতদক কলকাতা, িযাঙ্গাদলার এিং বেল্লীসি পুদরা 
উপিিাদেদশ িাদগবি িািাদল তখি এর উবচত বশক্ষা িদি। আদিবরকার েৃষ্টান্ত আিাদের সািদি, যেিাদি আদিবরকার িিয 

েুবিয়া িুদে বিদিদক বিরাপে রাখা িুশবকল িদয় যগদে, একইিাদি িারতীয় িাবিিী এিং বিদু শাসকদের িিযও বিরাপে 
েুবিয়াদক েুদের িয়োি িািাদিা িরুরী।  

পঞ্চিতঃ ো গুরুদের বেক যথদক প্রথি, তা িল উপদর উদল্লবখত চারবি বিষদয়র বেদক উপিিাদেদশর সিস্ত িুসলিািদের 
বিদয় আসা, অথবাৎ োওয়াত ও বিিাদের িিুওয়যাবত িািিাদির উপর োাঁে করাদিা এিং এর পূদিব আবখরাদতর বচন্তা, 
তাকওয়া এিং আল্লাির িিয সি – এরকি প্রকৃত পদথর সম্বল বেদয় তাদের অলংকৃত করা ... এসি ঐ পথ ো আিাদের 
েৃবষ্টদত আল্লাির অিুিবতক্রদি কাশ্মীরসি এই পুদরা উপিিাদেদশ িুলি ও কুফদরর প্রবতপবিদক যশষ করার কারণ িদত 
পাদর। আর আল্লািই সিদচদয় িাল িাদিি।                 

আস-সািাি উপিিাদেশঃ কােবদক্ষদত্র কাশ্মীদরর বিিাদে আলকাদয়ো বকিাদি বিদির িূবিকা পালি করদে?  

উস্তাে উসািা িািিুেঃ এ িযাপাদর বকেু কথা কাশ্মীরী িাইদের সািদি শুরুদত রাখদত চাই; এখাদি যখারাসাদি আিাদের 
এই কাদফলায় অবধকৃত কাশ্মীর যথদক আসা যিশবকেু িুিাবিে ও িুিাবির িাই বেদলি এিং এখিও আলিািেুবলল্লাি 
আদেি। এরা ঐসি িাই োরা বিিাদের িিয পাবকস্তাদি বিিরত কদরবেদলি, বকন্তু েখি পাবকস্তািী িাবিিী বিদিদের যকৌশল 
পবরিতবি কদর, তখি এই িাবিিী এিং এর যগাদয়দা সংস্থাগুদলা তাাঁদেরদক বিিাে যেদে যেওয়া এিং পাবকস্তাদি চাকুরী 
করার িিয িাধয কদর। আল্লাির এই বসংিরা, আলিািেুবলল্লাি, এই িীিতা যিদি বিদত অস্বীকার কদর এিং এখাদি 
যখারাসাদি এদস আলকাদয়োয় যোগ যেয়। এরপর এখাদি এই কাশ্মীরী িাইদয়রা আদিবরকা ও এর বিত্র িাবিিীর বিরুদে 
েুেদক্ষদত্র অংশ যিি এিং এখি পেবন্তও অংশ বিদিি ... সাদথ সাদথ কাশ্মীর উপতযকা যথদকও তাাঁদের েৃবষ্ট কখিও সদর 
োয়বি! তাাঁরা িারদতর বিরুদেও প্রস্তুবত বিদিি, এাঁদের িাদে বকেু এিিও কাশ্মীরী িাই আদেি, োরা আদিবরকার িািলায় 
এখাদি শিীে িদয় যগদেি, আল্লাি তাাঁদের শািাোত কিুল করুি এিং তাাঁদের উপর রিি করুি ...  

যতা এিি িাইদের এই তাবলকা লম্বা, িুিাবিে িাইদয়রা এিং যিতারাও এই তাবলকার িাদে অন্তিুবি। এদের িাদে এিিও 
আদেি োরা অবধকৃত কাশ্মীর যথদক এদসদেি, আিার এিিও আদেি োরা পাবকস্তািী কাশ্মীর যথদক এদসদেি। শায়খ 
এিসাি আবেে (র) আিাদের িুরব্বী এিং উস্তাে বেদলি, আবি বিদি এর স্বাক্ষী যে কাশ্মীদরর যিতর এখাদি যখারাসাি 
যথদক বিিাে প্রবতষ্ঠা করার িিয বতবি অদিক যচষ্টা কদরবেদলি এিং অদিক কাশ্মীরী িুিাবির িাইদক উবি এখাদি প্রস্তুত 
কদরবেদলি। একইিাদি শায়খ ইবলয়াস কাশ্মীরী (র)! ... বতবি কাশ্মীর বিিাদের বিখযাত যিতা বেদলি। বতবি কাশ্মীদর লোই 
কদরবেদলি, বকন্তু যকৌশল পবরিতবদির পদর পাবকস্তািী িাবিিী শায়খ ইবলয়াস (র) যকও থািাদত যচদয়বেদলি, বতবি কথা 
িাদিিবি ফদল তাাঁদক িচবার যসদল পািাদিা িয়, তাাঁর উপর কদিার বিেবাতি করা িয়। িুি িওয়ার পদর বতবি যসািা 
যখারাসাদি চদল আদসি, এখাদি এদস আলকাদয়োয় যোগ যেি এিং এরপর আলকাদয়োর অধীদি বতবি েুই সিরদক্ষদত্রই 
িদিাদোগ যেি, আদিবরকা ও বিত্রদের সাদথও লোই কদরি। আল্লাি তাাঁর কাদে যথদক অদিক কাি যিি। শায়খ উসািা 
(র) এর অযাদিািািাদে পাওয়া বচবিদতও তাাঁর কথা উদল্লবখত বেল। সাদথ সাদথ অিয সিরদক্ষত্র কাশ্মীদরর িিযও বতবি এখাদি 
প্রস্তুবত অিযািত রাদখি ... এিং এখাদি যখারাসাি যথদক িারদত বতবি কদয়কবি সফল অপাদরশি পবরচালিা কদরি 
আলিািেুবলল্লাি।  

যতা উদেশয িল আিরা এখাদি যখারাসাদি, বিিাদের িয়োদি যথদকও কাশ্মীর বিিাদে অংশ যিওয়া ফরে িদি কবর ... 
আিাদের কাদফলার প্রদতযক িুিাবিে - যিাক যস কাশ্মীরী, পাবকস্তািী, িাংলাদেশী অথিা িারতীয় - প্রদতযদকর িি কাশ্মীদরর 
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িাইদের সািােয করার িিয েিফি কদর। কাশ্মীদরর যিতদরও আল্লাি যেি আিাদের িিয রাস্তা খুদল যেি, আল্লাি যেি 
আিাদের যতৌবফক যেি, তািদল ইিশাআল্লাি আিাদের কাশ্মীরী িাইদের সাদথ আিরাও েুেদক্ষদত্র থাকি। এরপর কাশ্মীদরর 
িাইদর পুদরা েুবিয়াদত ... িারতীয় সরকাদরর স্বাথব এিং এর বিদু শাসকদের িাদগবি িািাদিা আিাদের প্রদচষ্টা। এরবেদক 
আিরা োওয়াত যেই, আিাদের প্রদচষ্টায় আল্লাি িরকত বেি, সািােয করুি।  

অথবাৎ যতািরা িুশবরকদের সাদথ েুে কর যতািাদের কথার িাধযদি এিং িীিদির িাধযদি। 

উপদরর িাবেসবিদক সািদি যরদখ কথার িাধযদি েতিা সম্ভি, আর আিরা এদক লজ্জার বকেু িদি কবরিা, িরং বিদিদের 
িাইদের কলযাদণর িিয এখাদি এই বিিাদের িয়োি যথদক ঐ িয়োদির বেদক ডাবক, অন্তর যথদক অন্তদর িািিা যেি 
এিং বিদির িাইদয়র িুসরদতর িিয বিদু ও িুশবরকদের বিরুদে েতিুকু আিরা করদত পাবর, এই বিিাদে বিদিরা 
অংশগ্রিণ করি ইিশাআল্লাি!  

আস-সািাি উপিিাদেশঃ কাশ্মীদর আলকাদয়োর িস্তদক্ষদপর ফদল বক কাশ্মীর বিিাদের বিবির যকাি ক্ষবত িদিিা? যকউ 
যকউ িদলি এদত আদিবরকা অবিোি চালাদিার বিধযতা পাদি?      

উস্তাে উসািা িািিুেঃ প্রথি কথা িল কাশ্মীদরর িুসলিািদের রি েরাদিা যথদক আদিবরকার িূবিকা কদি পবিত্র বেল যে 
আি এর অবিোি চালাদিার কথা িদল িয় যেখাদিা িদি? অতযাচার এিং িলপ্রদয়াদগর সাদথ আদিবরকার িূবিকা এখাদি 
সি সিয় বেল। প্রশ্ন িল একবেদক েখি েবক্ষণ সুোি এিং পূিব বতিুদর খৃষ্টািরা িুসলিািদের যথদক স্বাধীিতার িিয 
আদদালি কদর তখি আদিবরকা সাদথ সাদথ সবক্রয় িদয় োয় এিং তাদের স্বাধীি কদর স্ববস্তর বিঃশ্বাস যফদল, বকন্তু অিযবেদক 
বিগত সির সাল যথদক এখাদি কাশ্মীরী িুসলিাি আগুদি জ্বলদে, আদিবরকার িিক িদেবি, িরং িুসলিািদের িতযাকারী 
িারতদক শবিশালী করদে। িাস্তিতা এিাই যে, কাশ্মীরী িুসলিািদের উপর চালাদিা প্রদতযকবি িুলদির বপেদি আদিবরকার 

সািােয এিং পৃষ্ঠদপাষকতা আদে।   

আদিবরকার পক্ষ যথদক িারতদক এই সািােয যকাি আি অথিা কালদকর কথা িয় যে এ যথদক এিা িলা োদি কাশ্মীদর 
যকাি িািা’আদতর বিিাদের কারদণ এসি িদি ... আদিবরকা িারত পারিাণবিক চুবি, এদক অপদরর সািবরক ঘাবি 
িযিিাদরর চুবি, িিাশূিযবিবিক কােবক্রদি িযাপক সিদোবগতা, সন্ত্রাদসর বিরুদে েুদের িাদি ইসলাদির বিরুদে েুে এিং 
এিি অিযািয েুেদক্ষদত্র সািােয, এসি বকেু আলকাদয়োর কথা আসার আদগই িবিল ... এরপর ইসরাদয়দলর সাদথ িারদতর 
ঘবিষ্ঠতা, সািবরক সিদোবগতা, বিবলয়ি বিবলয়ি ডলার সিদোবগতা এিং অস্ত্র কারখািা িারদত স্থািান্তবরত করা ... এসি 
সিদোবগতা বিদশষ যকাি সংগিি িা িািা’আদতর বিরুদে অথিা এরকি যকাি কারদণ িয়, এিা িুসবলি উম্মদতর বিরুদে! 
একইিাদি, পাবকস্তািী সািবরকিাবিিী ২০০৩-২০০৪ সাদল আদিবরকার বিদেবদশ যেসি কাশ্মীরী িািা’আদতর উপর 
বিদষধাজ্ঞা আদরাপ কদর, যতা ঐ সংগিিগুদলার িাদে আলকাদয়ো বেলিা! ... অতীদত আলিাদয়ো িাদি এক সাংিাবেক 
পাবকস্তািী শাসক এিং যিিাদরলদের িাদে িওয়া এক বিবিং ফাাঁস কদরি, োদত উদল্লখ আদে আদিবরকাদক খুবশ করার 
িিয পাবকস্তাদি থাকা কাশ্মীরী যিতাদের িতযা করার িযাপাদর িাদসায়ারা িদয়বেল, যতা এই কাশ্মীরী যিতারাও যতা 
আলকাদয়োর যকউ বেদলিিা! এসি িলার উদেশয িল আদিবরকা এিং িারত আদগও একসাদথ বেল এিং িবিষযদতও 

ইসলাদির বিরুদে একসাদথ থাকদি। الکفر ملۃ واحدۃ অথবাৎ সি কাদফররা আসদল একই ধদিবর অিুসারী; ইসলাি এিং 

িুসলিািদের যিাকাদিলায় েুেদক্ষদত্র িূবিকা োই যিাক িা যকি এদের সিার উদেশয ও লক্ষয ইসলাদির প্রবত শত্রুতা িদয় 
থাদক।    

এিাও উদল্লখ করদত চাই, েুবিয়ার সি িাদলি এিং কাদফর িুসলিািদের বিরুদে ঐকযিে, তািদল যকি কাশ্মীরী 
িুসলিািদের উপর বিেবাতদির বিষদয় িুসবলি উম্মত বিরি েশবক িদয় থাকদি এিং এর িুিাবিে সন্তাদিরা বিদিদের 
িাইদের ডাদক সািদি আগাদিিা? িাস্তিতা িল েুবিয়ািুদে িুসলিাি এক উম্মত আর কাদফরদের এিং তাদের এদিন্টদের 
প্রদচষ্টা িল িুসলিািদেরদক তাদের যিদি যেওয়া লাইদির যিতদরই সীিািে কদর রাদখ, আল্লাির ইিােদতর িায়গায় যেশ 
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ও রাদের প্রবতিার সািদি েুাঁবকদয় রাখা োদত িুলি এিং কুফদরর এই বিিয় বিদক থাদক। বকন্তু আলিািেুবলল্লাি, এিা 
আল্লাির বিয়ািত এিং বিিাবে আদদালদির িরকত যে িুসলিাি আি উম্মত িদয় যেশ ও রাদের এই প্রবতিাদক পেেবলত 
কদর কুফদরর সািদি োাঁবেদয় আদে।  

আস-সািাি উপিিাদেশঃ আি কাশ্মীর বিিাে যে বেদক অগ্রসর িদি তাদত আপিার বক িদি িয় এিা আদিবরকা এিং 
এর বিত্রদের িিয কদষ্টর কারণ িদত পাদর?                       

উস্তাে উসািা িািিুেঃ আদিবরকা এিং এর বিত্রদের যতা বিবিতিাদি কষ্ট িদি এিং িওয়াও উবচত; এই কদষ্টর কারণ 
কাশ্মীরী িিসাধারদণর এিি বিিাদের বেদক অগ্রসর িওয়া ো পাবকস্তািী যগাদয়দাসংস্থাগুদলা যথদক প্রিািিুি এিং োর 
উদেশয শরীয়ত বিবিক শাসিিযিস্থা। এিি বিিাে িা আদিবরকার পেদ, আর িা পাবকস্তাদির আর িা িারদতর। অথবাৎ 
িারতও েখি বিিাে যশষ করদত পারদিিা - এিা িুেদত পাদর তখি এর িিয যশষ উপায় িল বিয়বন্ত্রত বিিাে োদত েখি 
চায় আদিবরকা পাবকস্তাদির িাধযদি এদক েুিবল কদর বেদত পাদর।  

সতয এিাই যে িািলুিদের িুসরত এিং শরীয়দতর শাসদির িিয বিিাে আলকাদয়োর িাদি যিাক অথিা অিয যকাি িাদি, 
এিি বিিাে যেদিতু িুসলিািদের স্বাধীিতা, সম্মাি এিং প্রবতরক্ষা যেয়; এিিয সি শয়তাদিরা বিদল এর রাস্তায় 
প্রবতিন্ধকতা বেদি ... বকন্তু আলিািেুবলল্লাি কাশ্মীরী িুসলিাি আি িনু্ধ এিং শত্রুদক বচদি, তাাঁরা স্বাধীিতার পথ আি 
যিদি যগদে এিং এখি তাাঁরা শরীয়ত অথিা শািাোত যথদক সদর অিয যকাি বিকািায় ইিশাআল্লাি োদিিা। 

এখাদি আবি োরা আদিবরকার িয় যেখায় তাদের বিজ্ঞাসা করদত চায়, আদিবরকা যকাি তীর বিদক্ষপ কদরদে, যকাি 
েুবিয়াদত বিিাে যশষ কদরদে যে এখি কাশ্মীরী িুসলিািদেরদকও চুপ কবরদয় যেদি? আদিবরকা যেখাদি এদসদে, উম্মদতর 
িুিাবিেরা পূিব ও পবিি যথদক তার বপেদি ধাওয়া কদরদে এিং এরপর আলিািেুবলল্লাি িুিাবিেরা যতা িয়োদি আদে 
বকন্তু আদিবরকা পালাদি। আল্লাির অিুগ্রদি আি উম্মত এিং এর িুিাবিদেরা বিিয়ী, অিযবেদক আদিবরকা এিং তার 
পূিারীরা িতাশা ও উদিদগর উপর োাঁবেদয় আদে।  

আস-সািাি উপিিাদেশঃ এখাদি কাশ্মীরী িুিাবিেদের িিয আপবি যকাি িাতবা বেদত চাি?  

উস্তাে উসািা িািিুেঃ কাশ্মীদরর আিাদের িুিাবিে িাইদয়রা, আল্লাির কসি, আপিাদের প্রদতযক িুিাবিে িাই আিাদের 
বপ্রয় িাই এিং িালিাসার পাত্র, িািা’আত এিং সংগিদির রাস্তা যথদক ঈিাি এিং ইসলাদির রাস্তা যিবশ শবিশালী এিং 
যিবশ গুরুেপূণব! এই শবিশালী এিং গুরুেপূণব রাস্তার কারদণ আি আপিাদের উদেদশয িলবে!! 

আিাদের এই অিুদরাধ কাশ্মীদরর প্রদতযক যিতা এিং কিবী, সি িুিাবিে এিং সি িদয়াদিযষ্ঠদের উদেদশয, আপিারা এদক 
যখারাসাি যথদক আপিাদের িাইদের ডাক িদি করুি! এিাদক কাশ্মীরী শিীেদের পক্ষ যথদক আিািতও িদি করুি োরা 
কাশ্মীদরর স্বাধীিতার স্বপ্ন বিদয় এখাদি যখারাসাদি শাবয়ত আদেি।  

প্রথি অিুদরাধ এিাই ... িুশবরক বিদুদের বিরুদে এই বিিাে একবি অতযন্ত িে ইিােত! এই িে ইিােত এিং িে 
যসৌিাদগযর িিয আপিাদেরদক যিািারকিাে! আদিেি িল আিরা এই যিািারক বিিাদে যেি শরীয়তদক োাঁত বেদয় 
আাঁকবেদয় সািদি অগ্রসর িই। আিাদের উদেশয, পেবত, সফর এিং বিকািা, শুরু যথদক যশষ, সি শরীয়ত যিাতাদিক যেি 
িয়! শরীয়ত আল্লাির রাস্তা, আল্লাির এই রাস্তার উপর যেি আিরা চবল এিং আল্লাির এই শরীয়তদক শাসক িািাদিার 

িিয যেি আিরা পা যফবল! ... এিাই বিিাে বফ সাবিবলল্লাি! রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) এর িাণী -    

যে িযবি আল্লাি কাবলিাদক সুউচ্চ করার িিয েুে কদর যসই েুেই বফ সাবিবলল্লাি অথবাৎ আল্লাির রাস্তায়। 

এর িাধযদিই প্রদতযক িুলি ধ্বংস িদি, িুলি িুলদির িাধযদি ধ্বংস িয়িা, িরং িুলদির ধ্বংস িয় িযায়পরায়ণতার 
িাধযদি; আর িযায়পরায়ণতা িল শরীয়ত, শরীয়দতর বিপরীদত প্রদতযক িযায়পরায়ণতা আসদল িুলি!! কাদিই শরীয়দতর 
শাসদির িিয লোই করুি! এই অতযাচারী শাসিিযিস্থার বিপরীদত যখলাফত প্রবতষ্ঠার িরকতিয় উদেশয বিদিদের সািদি 
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রাখুি! এর িাধযদিই আল্লাির সািােয আসদি! আলিািেুবলল্লাি, এিাই আিাদের িুরিাি ওয়ািী (র) এর রাস্তা বেল এিং 
এিাই এই বিবশ্বক বিিাবে আদদালদির োওয়াত ও িািিাে।  

বিতীয়ত আলিািেুবলল্লাি, আল্লাির বিয়ািত যে কাশ্মীদরর স্বাধীিতার আদদালি আি বিি পাদয়র উপর োাঁো িদি। আি 
এই বিিাবে আদদালি প্রবতদিশী যকাি যগাদয়দাসংস্থা অথিা সািবরক িাবিিীর িাদত যিই ইিশাআল্লাি! যগাদয়দাসংস্থা এিং 
সািবরক িাবিিীর প্রতারণায় আপিারা েংবশত এিং আিাদের আপিাদের ঈিািী গিীরতার উপর েৃঢ় বিশ্বাস আদে যে 
ইিশাআল্লাি িবিষযদতও আপিারা আপিাদের এই িরকতিয় বিিােদক এই প্রতারকদের উপর বিিবরশীল এিং অিুসারী 

িািাদিিিা। রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) এর িাণী -      

( ). ْین 
َ
ت ٍد َمرَّ ْن ُجْحٍر َواح  ُن م  م 

ْ
ؤ
ُ ْ
 اْل

ُ
غ
َ
د
ْ
 ُيل
َ
 ال

অথবাৎ িুবিি একই গতব যথদক একাবধকিার েংবশত িয়িা। 

এই সািবরক িাবিিী এিং যগাদয়দাসংস্থাগুদলা কাশ্মীদর আিাদের এই িরকতিয় বিিােদক বিদিদের যগালাি বিদসদি 
যেখদত চায়, বকন্তু আপিারা আপিাদের এই কাদফলাদক আল্লাি এিং শুধু আল্লাির যগালাি িািাি! আপিাদের বিিাে, 
আপিাদের ইখলাদসর উপর োাঁবেদয় থাকা এই িিাি আদদালি, এিং আপিাদের কুরিাবির এই লম্বা ইবতিাস এদের কাদে 
যখলা, এিা এদের কাদে রািিীবত এিং যিাংরা িযিসা! এসি এদের বিদিদের স্বাদথবর কদয়বে, এিা যলাি, স্বাদথবর োস। 
আল্লাির কসি! এরা আপিাদের কুরিাবিদক বিদিদের ফায়ো ও স্বাদথবর িবল িািাদত পাদর, এরা িেিাদয়শদের িাদত 
আপিাদের কুরিাবি যতা যিাঁদচ বেদত পাদর, বকন্তু িাদলিদের যিাকাদিলায় এরা আপিাদের প্রবতরক্ষা করদি? এিা অসম্ভি। 

এিিয, আিাদের আদিেি িল আল্লাির পদর শুধু আল্লাির িুবিি িাদাদেরদক আপিারা আপিাদের আিসার িদি করুি! 
এদের প্রবত আস্থা রাখুি! ঐসি িুবিি িাদা োরা যিতি-িাতা, প্লি, কযাবরয়াদরর উন্নবত এিং যকাি েুবিয়ার স্বাদথবর িিয 
লোই কদরিা! িরং তারা আল্লাির িিয িালিাদস, আল্লাির িিয ঘৃণা কদর, তারা আল্লাির িিয িনু্ধে কদর, আল্লাির িিয 
শত্রুতা কদর এিং তারা আল্লাির সািদিই িিািবেবিতার িদয় বিদিদের কাশ্মীরী িািলুি িা, যিাি এিং িাইদের সািােয 
করা বিদিদের োবয়ে িদি কদর। আল্লাির িাণী – 

 

অথবাৎ িুবিি ও িুবিিাি এদক অপদরর িনু্ধ ও রক্ষক িদয় থাদক 

আর এর উল্টা যেখুি – 

 

অথবাৎ িাদলিরা এদক অদিযর আউবলয়া আর আল্লাি িুিাকীদের আউবলয়া। 

িুবিি কাশ্মীদরর যিতদর থাকুক, পাবকস্তাি, িারত অথিা আফগাবিস্তাদির যিতর থাকুক, যস আপিাদের িনু্ধ, যস আপিাদের 
িযথা অিুিি কদর!! আর িাদলি পাবকস্তাদির যিতর যিাক, অথিা িারত অথিা আফগাবিস্তাদির যিতর, যস িাদলি, যস 
আপিাদের িযথা কী তাই িুেদি িা ... যস স্বাথবপর, যস যে যকাি সিয় আতবিােপূণব কবিি অিস্থায় আপিাদেরদক যেদে 
যপেদি চদল যেদত পাদর, যস আপিাদের বপদি েুবর িবসদয় বেদত পাদর, এিং কাল যকাি িা যকাি সুদোদগ আপিাদের সিস্ত 
যগাপিীয়তা বিদিদের েুবিয়াবি স্বাদথবর িিয আপিাদের শত্রুদের িাদত বেদয় বেদত পাদর ... িরং যে যকাি সিয় যস 
আপিাদের প্রকাশয শত্রুদতও পবরণত িদত পাদর! 

যেখুি আল্লাির িুবিি িাদারা যখারাসাি, পাবকস্তাি, িাংলাদেশ এিং িারত এই পুদরা িূখদণ্ড আলিািেুবলল্লাি অসংখয, এরাই 
আপিাদের আিসার িদিি, এরাই ইিশাআল্লাি িাদলি িারদতর িাত কািদি! আর এদের সাদথ আপিাদের যোগাদোগ 
কবরদয় যেওয়া এিং তাদেরদক আপিাদের সািাদেযর িিয োাঁে করাদিা এিং োাঁে কবরদয় রাখা ... আিরা ... আলকাদয়ো 
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উপিিাদেদশর আপিাদের িাইদয়রা ... বিদিদের োবয়ে িদি কবর ... আল্লাি আিাদের এই কাদির যতৌবফক বেি এিং 
আল্লাি আিাদেরদক সদতযর িিয এদক অপদরর িনু্ধ এিং সািােযকারী িাবিদয় বেি!!!  

আিার যেখুি আিাদের িুিাবিে িাইদয়রা! বিিাবে আদদালি এিাদি প্রবতষ্ঠা করা অিশযই কবিি, বকন্তু অিশযই অসম্ভি 
িয়, আর এিাও িাস্তিতা যে বিিাবে আদদালদির িিয আিরা েবে এই পন্থা অিলম্বি িা কবর, এই িাদলি এিং িীদির 
শত্রু পাবকস্তািী সািবরক িাবিিী যথদক রক্ষা িা কবর, তািদল এই অন্ধকার রাত যশষ িদিিা, আিরা যগালক ধাাঁধাাঁর িাদেই 
ঘুরদত থাকি। যরাদতই িাসদত থাকি, রি প্রিাবিত করদত থাকি বকন্তু গন্তিয এিং সফলতা ... কখিও পাওয়া োদিিা, 
এিিয আল্লাির উপর িরসা করা িরুরী। আল্লাি িদলিঃ 

অথবাৎ আপবি আল্লাির উপর িরসা করুি। কােববিিবািীরূদপ আল্লািই েদথষ্ট। 

অথবাৎ যে িযবি আল্লাির উপর িরসা কদর তার িদিয বতবিই েদথষ্ট 

 

অথবাৎ আপিার িদিয আপিার পালিকতবা পথপ্রেশবক ও সািােযকারীরূদপ েদথষ্ট  

স্ট্র্যাদিবি িলার িিয এিং পথ যেখাদিার িিয আল্লািই েদথষ্ট। এিিয আিরা যেি আল্লাির উপর িরসা কবর, বিিাবে 
আদদালদির স্বাধীিতা, আত্মবিিবরশীলতা এিং শরীয়তসম্মত রাস্তার উপর প্রবতবষ্ঠত রাখার িিয সািদি এবগদয় োয়, 
বিঃসদদদি আল্লাি রাবু্বল ইজ্জত সািােয করদিি ...  

আস-সািাি উপিিাদেশঃ আল্লাি আপিাদক উিি প্রবতোি বেি। কাশ্মীদরর স্বাধীিতা আদদালদি িিতার িূবিকা আি 
সিার সািদি, এই িযাপাদর আপবি বক বকেু িলদত চাি?  

উস্তাে উসািা িািিুেঃ কাশ্মীরী িিতার িূবিকা পুদরা উম্মদতর িিয অিুসরণীয়, আি তাদের এই িরকতিয় বিিাদে 
পুদরাপুবর অিোি আদে, আবি তাদের উদেদশয িলদত চাই আপিাদের িুিাবিেদের রক্ষার িিয বিদক্ষাি বিবেল করা, লাবি, 
পাথর এিং গুবল পেবন্ত খাওয়া, আপিাদের যেিদক ঢাল িাবিদয় িুিাবিেদের রক্ষা করা, বসিযদের উপর িৃবষ্টর িত পাথর 
িারা, একইিাদি িুিাবিেদের খািার খাওয়াদিা, আশ্রয় যেওয়া এিং েু’আ যেওয়া এসি বিিাদের িুসরত, িিাি ইিােত। 
এই রাস্তার উপর প্রবতবষ্ঠত থাকুি; আি আপিারা যে কষ্ট করদেি, যে কুরিাবিও বেদিি, তার প্রবতোি আপিাদের রদির 
কাদে পাদিি। এখাদি আবি িুিাবিেদের কাদেও আদিেি করি যে এই িিাি িিতার যিফািত এিং কলযাণকাবিতা 
আিাদের উপর ফরে। এিিয, তাাঁদের যিফািতদক বিবিত করুি, তাাঁদের সিদোবগতা যিওয়ার িিয সি রকি িাদয়ি 
পন্থা অিলম্বি করুি এিং এিি সি পেদক্ষপ যথদক েথাসম্ভি যিাঁদচ থাকুি োর কারদণ িিতার ক্ষবত িয়। িুসবলি িিতার 
এই সিদোবগতা অতযন্ত িে যিয়ািত; এিা োো যকাি বিিাবে আদদালি চলদত পাদরিা, এই সিদোবগতার িিয আল্লাি 
সুিিািাহু ওয়া তাআলার শুকবরয়া আোয় করুি এিং িিতার প্রবতও সিসিয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুি, আল্লাি আপিাদের 
এিং আপিাদের এই িুিাবিে িিতার িাদে িালিাসা এিং আস্থার সম্পকব সিসিয় প্রবতবষ্ঠত রাখুি।     

আস-সািাি উপিিাদেশঃ কাশ্মীদর যেসি িুিাবিে িাইদয়রা “শরীয়ত অথিা শািাোত” এর যলাগাি বেদয়দেি, যসই িাইদের 
িিয আপবি বক যকাি বিদশষ িাতবা বেদত চাি? 

উস্তাে উসািা িািিুেঃ কাশ্মীর বিিাদের িিাি যিতা শিীে আফিাল গুরু (র) এিং তরুণ যিতা শিীে িুরিাি ওয়ািী (র) 
এর যি উিরাবধকারীরা, আল্লাির কসি, আপিারা আিাদের প্রাদণর স্পদি এিং আশার যকন্দ্রস্থল। আল্লাি, আপবি এাঁদের 
সািােয করুি, এাঁদের অন্তরদক আপিার িূর বেদয় আদলাবকত করুি এিং এাঁদের বধেবয ও েৃঢ়তা োি করুি, আবিি। 
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আবি আিার এই িাইদের কাদে আদিেি করবে, অিশযই আবি বিদিদক আপিাদের িত িিাে িাইদেরদক িবসিত করার 
যিাদিও যোগয িদি কবরিা, বকন্তু যেদিতু এদক অপদরর িঙ্গলকািণা ওয়াবিি, এিিয আপিাদের সািদি িবসিদতর িায়গায় 
বকেু িািা বিবিস িদি কবরদয় বেদত চাবি! 

বপ্রয় িাইদয়রা, উপিিাদেশ িরং পুদরা উম্মদতর িুিাবিেদের এিং িািলুি িুসলিািদের েৃবষ্ট আপিাদের উপর, আপিাদের 
বিিাদের উপর এিং আপিাদের এই িরকতপূণব যলাগাি ‘শরীয়ত অথিা শািাোত’ এর উপর। এই যলাগািদক িুলদ করা 

যেিি অদিক িে যসৌিাদগযর িযাপার, যতিবি এিা অদিক িাবর োবয়েও িদি। কারণ, এই রাস্তা শরীয়দতর অিুসরণ বেদয় 
শুরু িয় এিং শরীয়দতর অিুসরদণর সাদথ সাদথ চলদত থাদক এিং শরীয়ত প্রবতষ্ঠা অথিা শিীেী িৃতুযর িাধযদি যশষ িয়। 
আল্লাি তা’আলা আিাদের এই যলাগাদির িি আোয় করার যতৌবফক োি করুি। সুতরাং, বপ্রয় িাইদয়রা, কাশ্মীদরর যিতদর 

আিরা িুবিিদের এই গুদণর িাস্তিরূপ িদয় োয় “ لکفاراشداء علی ا ” (তাাঁরা কাদফরদের িিয অতযন্ত কদিার) “رحماء بینھم” 

(পরস্পদরর প্রবত অতযন্ত িম্র)। িারতীয় সািবরক িাবিিীর প্রবত চরি পেবাদয়র কদিারতা এিং তাদের বিরুদে েুে ফরে। 
অিযবেদক িুসলিািদের সাদথ িম্রতা এিং যেিশীল িওয়া আিশযক ... আি আপিাদের সািদি েুইবি যক্ষত্র আদে, একবি 
িুশবরক বিদুদের বিরুদে েুে এিং বকতাদলর যক্ষত্র অিযবি কাশ্মীদর থাকা অিয িুিাবিেদের এিং সি কাশ্মীরী 
িুসলিািদেরদক ‘শরীয়ত অথিা শািাোত’ এর এই িিাি িািিাদের বেদক ডাকা এিং তাদেরদক এর উপর প্রবতষ্ঠা করার 
যক্ষত্র। বিদিদের পারস্পবরক সিদোবগতার এই যক্ষত্র োওয়াবত যক্ষত্র। আর এদত অদিক যিবশ িম্রতা, িালিাসা, 
কলযাণকাবিতা এিং বধদেবযর প্রদয়ািি। আপিাদের কাদে আিাদের প্রতযাশা - আপিারা বকতাল ও োওয়াদতর এই েুইবি 
বিন্ন কিবদক্ষদত্র, যে েুইবির প্রদয়ািিীয়তা সমূ্পণব বিন্ন, এর বেদক যখয়াল রাখদিি। আপিারা কাশ্মীদর থাকা প্রদতযক িুিাবিে, 
প্রদতযক আদলি এিং প্রদতযক এিি যিতাদক সম্মাি করদিি োদের কাশ্মীদরর স্বাধীিতার এই িিাি আদদালদি অিোি 
আদে। কাশ্মীদরর িুসলিািরা সিাই আিাদের িাই, যিাক যস আপিাদের িািা’আদতর সেসয অথিা অিয যকাি িীবি 
িািা’আদতর, বচন্তািািিা ও িতািদত আপিাদের সাদথ বিলুক িা িা বিলুক, প্রদতযক অিস্থায় এরা আিাদের িাই। সুতরাং, 
তাদেরদক আিরা যেি তাোহুো অথিা যকাি িুদলর িাধযদি বিদিদের যথদক েূর িা কবর। আি কাদের এিং েূদরর সি 
শত্রুদের পবরপূণব ষেেন্ত্র িল তারা োদত আপিাদেরদক িুসবলি িিসাধারণ এিং অিযািয িুিাবিে িাইদের যথদক েূর কদর 
বেদত পাদর োদত আপিাদের িরকতপূণব আওয়াি, িরকতপূণব িািিাে শুরুদতই িুখ থুিদর পদে। তাই, আপিাদের কাদে 
প্রতযাশা িল আপিারা প্রদতযক এিি ষেেন্ত্রদক িযথব কদর বেদিি। আপিারা িাদিি যে, আিরা বিদুদের বিরুদে এই বিিাে 
এিং শরীয়ত প্রবতষ্ঠার এই সংগ্রাদি শুধু তখিই সফল িদত পারি, েখি সংগিি এিং েল যথদক যিবরদয় সি কাশ্মীরী 
িুিাবিেদের এিং সি িুসলিািদের সাদথ ভ্রাতৃে এিং িালিাসার সম্পকব রাখদত পারি। আল্লাি রাবু্বল ইজ্জদতর িাণীঃ  

َ َوَرُسوَلُه َوََل تَ َنازَُعوا فَ تَ ْفَشُلوا  َ َمَع الصهاِبرِينَ َوَأِطيُعوا اَّلله  َوَتْذَهَب ِرحُيُكْم َواْصِِبُوا ِإنه اَّلله

অথবাৎ আর আল্লাি তা’আলার বিদেবশ িািয কর এিং তাাঁর রসূদলর। তাোো যতািরা পরস্পদর বিিাদে বলপ্ত িইও িা। েবে 
তা কর, তদি যতািরা কাপুরুষ িদয় পেদি এিং যতািাদের প্রিাি চদল োদি। আর যতািরা বধেবযধারণ কর। বিিয়ই 

আল্লাি তা'আলা রদয়দেি বধেবযশীলদের সাদথ। 

সুতরাং, এই সি বিষয়গুদলা েবে আিরা আাঁকদে ধরদত পাবর যতা আল্লাি খুবশ িদিি, আল্লাির সািােয আসদি এিং বিি 
িািলুি িাবতর েুঃখ এিং েুবিন্তারও আদরাগয িদি ইিশাআল্লাি। আল্লাি আপিাদের পথ যেখাি এিং সািােয করুি। 
কিুল করুি যি রাবু্বল আলাবিি;                                 

َ ِديَنُكم، َوَأَمانَ َتُكم، َوَخَواتِيَم َأْعَماِلُكم،   …َأْستَ ْودُِع اَّلله

আল্লাি আপিাদের উিি প্রবতোি বেি।  

আস-সািাি উপিিাদেশঃ আবিি। েশবকিৃদ এখাদি এই পদিবর সিাবপ্ত করবে। ইিশাআল্লাি পরিতবী পদিব পাবকস্তাদির 
যিতদর বিিাদের বিষদয় কথা িদি। ঐ পদিব যচষ্টা িদি পাবকস্তাি বিিাদের প্রকৃত িাস্তিতার উপর কথা িলার এিং এর 
গুরুেপূণব বেকগুদলা সািদি বিদয় আসার। যসই সিয় পেবন্ত অিুিবত চাইবে।  
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আসসালািু আলাইকুি ওয়া রািিাতুল্লাবি ওয়া িারাকাতুহু।   


